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1. ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
 เอกสารหลักฐาน  ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และขอค ารับอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจรับค าขอจะต้อง
ตรวจความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน 
(หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จ าเป็นต้องกรอก) 

- รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์สาขา
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความมุ่งหมาย
ของการประดิษฐ์ ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อม (ถ้ามี) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ และวิธีการในการ
ประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 

- ข้อถือสิทธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ์ 
- รูปเขียน (ถ้ามี) 
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ ดังนี้ 

 กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/001-
ก (พ) (ไม่จ าเป็นต้องยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน) 
 กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ 
 กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์ 
 ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะขอถือสิทธิวันยื่นให้ เป็นวันเดียวกับที่ยื่นขอไว้ครั้ งแรกใน
ต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอถือสิทธิให้ถือวันย่ืนค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก เป็นวันยื่นค าขอในประเทศไทย 
(แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) 
2.  ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 เอกสารหลักฐาน  ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความ
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน 
(หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องกรอก)  

- ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
- ข้อถือสิทธิ 
- รูปเขียนหรือภาพถ่าย 
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ ดังนี้ 
 กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสอืรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) 

(ไม่จ าเป็นต้องยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน) 
 กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ  
 กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบ 
 ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
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- แบบพิมพ์ค าขอแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)  
- เอกสารที่ผู้ขอจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม (อาจจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของค าขอหรือส่ง

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
ระยะเวลา  ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง 

 
4. การรับช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีก 1 ชุด 
 (เฉพาะกรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผู้ขอต้องจัดส่งค าแปลข้อถือสิทธิและบทสรุป
การประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
 ระยะเวลา  ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งครั้งที่สอง 
 (ส าหรับอนุสิทธิบัตรไม่มีข้ันตอนน้ี) 
 
5. ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
 (ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีข้ันตอนน้ี 

 ระยะเวลา   กรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา 
   กรณีอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา 
 
6. การรับช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและแดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตรอีก 1 ชุด แล้วแต่กรณี 
 ระยะเวลา  ไม่เกิน 601 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง 
 
7. ค าขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร/ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอแปลงค าขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก) 
- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้เดิม 1 ชุด 

ระยะเวลา -    กรณีขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร ต้องกระท าก่อนมี
การประกาศโฆษณา 

 - กรณีขอแปลงค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต้องกระท าก่อนมีการ
รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 

 
8. การคัดค้าน 
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 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอโต้แย้ง (แบบ สป/สผ/008-ก) 
- เอกสารประกอบการคัดค้านส าหรับเจ้าหน้าที่จ านวน 2 ชุด และเอกสารผู้คัดค้าน 1 ชุด 

 ระยะเวลา  การโต้แย้งจะต้องโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน 
 
9. การขอน าพยานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอน าพยานหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พร้อมทั้ง
พยานหรือหลักฐานที่จะน ามาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมจ านวน 1 ชุด 

ระยะเวลา ผู้ตรวจรับค าขอ จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการขอน าพยานหรือหลักฐานว่าเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ดังนี้  

  กรณีที่เป็นการคัดค้าน จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน 
  กรณีที่เป็นการโต้แย้ง  จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โต้แย้ง 

 
10. ค าอุทธรณ์ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก) 
- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด และส าเนาอีกจ านวน 10 ชุด 

 ระยะเวลา  ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดี 
 
11. ค าขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/101-ก)  
- เอกสารหลักฐาน 

 ส าเนาวุฒิบัตรไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ( เฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือกฎหมาย กรณีที่ไม่ได้จบทางด้านดังกล่าว จะต้องแนบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ 
(Transcript) ที่มีการเรียนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
 ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด 
 รูปถ่ายขนาด 45 ซม. ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 
12. การรับช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการต่ออายุอนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)  
ค่าธรรมเนียม  เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เป็นรายปี เริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 จนสิ้นอายุแล้วแต่กรณี 
ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มต้นช าระตั้งแต่เริ่มปีที่ 5 จนสิ้นอายุ

แล้วแต่กรณี (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ปีที่ 5-20 สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ ปีที่ 5-10 และอนุสิทธิบัตร ปีที่ 
5-6 และต่ออายุได้อีกสองครั้ง ๆ ละ 2 ปี ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจนสิ้นปีที่ 4 ซึ่งผู้ทรง



5 
 

ท่ีมา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา,2555 
 

 

สิทธิบัตรจะต้องช าระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่มต้นของแต่ละปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ทรงสิทธิยัง
สามารถที่จะช าระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกรอ้ยละ 30 ของค่าธรรมเนียมในปีนั้น 
ๆ เช่น 

ค าขอที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ผู้ขอจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ 5 ได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีที่ 5 และจะต้องช าระ
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2544  หากพ้นวันที  30 พฤษภาคม 2544  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอกีรอ้ยละ 
30 ซึ่งจะต้องช าระภายในวันที่ 28 กันยายน 2544  หากพ้นระยะเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้ว สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรนั้นจะสิ้นอายุทันที 
 
 
 
 
   
 
 
 ถ้ามีการรับจดทะเบียนหลังจากสิ้นปีที่  4 ไปแล้ว เช่น รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2546 ซึ่ง
เริ่มปีที่ 7 แล้ว ในกรณีนี้ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีควบ 3 ปี คือ ปีที่ 5,6 และ 7 โดยจะต้องช าระภายใน 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่อกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัรหากพ้นระยะเวลาดังกลา่วผู้ทรงสิทธิบัตรยังสามารถที่จะช าระได้
ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 
14. ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ (แบบ สป/สผ/
อสป/208-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 

วันยืน่ 
1 เม.ย. 40 

วันออก 
1 ม.ีค. 44 

เร่ิมปีที ่5  
1 เม.ย. 44 

วันที ่60 
30 พ.ค. 44 

120 วนั................. 
28 ก.ย. 44............ วันสิ้นอายุ 

ร้อยละ 30 

วันยืน่ 
1 เม.ย. 40 

เร่ิมปีที ่5 
1 เม.ย. 44 

วันทีอ่อก  
13 เม.ย.46 

44 

วันที ่60 
11 ม.ิย. 46 

120 วนั................. 
10 ต.ค. 46............ วันสิ้นอายุ 

ร้อยละ 30 
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15. ค าขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนในอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอรับในแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนในอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบแจ้งความของสถานี
ต ารวจ เป็นต้น 
 
16. ค าขอบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ 
สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

 
17. ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วยของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/203 -ค) 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 
18. ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/
204-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

 
19. ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/
อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น 
20. ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 
 
 
 


